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APRESENTAÇÃO 

 

Não é de hoje que acompanhamos o crescente movimento de ressignificação e 

valorização da cultura negra em geral, esse processo se reflete no mercado da estética e 

beleza, fazendo surgir mais oportunidades para quem quer trabalhar com cabelos naturais, 

tranças, turbantes, entre outras possibilidades. Com isso, tem mais profissionais atuando 

na área, e foi o aumento da procura por capacitação e aperfeiçoamento em tranças e 

turbantes que nos levou a organizar esse material.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Você já escutou que a roupa é uma expressão de quem somos? Na verdade, não é 

a roupa sozinha, é o conjunto todo, o estilo que vai refletir (ou confundir) nossos gostos, 

classe social, idade, etc. Não é à toa que associamos moda à identidade. Mas isso é 

bastante antigo na história da humanidade, muito antes de roupas, acessórios, atividades 

de estética e beleza serem transformados em mercadoria e passarem a ter um custo.  

Cada vez mais pessoas buscam serviços e produtos para manter ou transformar a 

aparência, fazendo com que o ramo da estética e beleza cresça e proporcione 

gradativamente diversas oportunidades de trabalho. 

 

TRANÇAS 

 

BREVE HISTÓRICO 

 

Não se sabe exatamente a origem das tranças, os primeiros registros datam de 

mais de vinte mil anos antes da era comum, é o caso das estatuetas Vênus de 

Brassempouy e Vênus de Willendorf. E sabe-se que as tranças estão presentes em 

diversas culturas espalhadas pelo mundo todo.  

 

1. Vênus de 
Willendorf (Áustria, 
28.000 ac) 

2. Vênus de 
Brassempouy 
(França, 22.000 ac) 
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Nas culturas africanas, os cabelos sempre foram carregados de grande significado, 

parte de um complexo sistema de linguagem, servindo como indicador do estado civil, 

etnia, posição social e até de detalhes sobre a vida pessoal do sujeito, como o estado de 

humor, por exemplo. Arrumar o cabelo podia levar muitas horas, até dias, e seria feito por 

alguém de confiança da comunidade, dada a importância da cabeça para esses povos, já 

que as tranças também tinham um papel ritual.  

 

Não foi por acaso que, durante o tráfico de pessoas africanas para as Américas a 

partir do século XV, esses cabelos (e outros valores culturais africanos) se tornaram alvo 

de destruição do colonizador. Antes dessas pessoas serem depositadas nos tumbeiros, 

elas tinham seus cabelos raspados intencionalmente por razões sanitárias, mas com o 

impacto psicológico de serem despojados da sua cultura, do seu jeito de ser. Assim, 

reinventar e ressignificar penteados tradicionais na diáspora se tornou um ato de 

resistência (e ainda é).  

Graças às estratégias de sobrevivência dessas africanas e africanos e sua 

descendência ao longo dos séculos, o papel social do cabelo das pessoas pretas ainda 

resiste e reexiste. Na década de 1960, o movimento estadunidense Black is Beautiful surge 

como uma forma de protesto antirracista, desmistificando a ideia de inferioridade da 

população negra, ostentando uma estética que valoriza as características naturais do povo 

preto. No Brasil dos anos 1970, o movimento Black Rio trás um estilo diferenciado e 

afirmativo para a reconstrução de uma identidade negra; entre tantos outros movimentos 

pela diáspora africana.  

 

Não raro o mundo da moda lança tendências “étnicas” inspiradas na estética 

africana e afrodiaspórica, mas é devido aos esforços dos movimentos de conscientização e 

1. Menina Himba 
2. Mulher Himba 
3. Mulher Mangbetu 
4. Referência 

desconhecida  

1. Movimento Black 
Power 

2. Baile Black Rio 
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valorização da História da África e da população negra em geral que as tranças 

ultrapassam a condição de modismo, são verdadeiros símbolos de identidade e 

resistência, quer dizer, um modo de reivindicar uma herança cultural milenar corrompida ao 

longo da história. Assim, é possível compreender a importância histórica, cultural, social e 

política de quem usa e de quem faz tranças. 

 

MERCADO E EMPREENDEDORISMO 

 

A valorização de uma estética afrocentrada é uma das consequências dos 

crescentes debates sobre equidade racial e ações afirmativas. Quer dizer, há um público 

cada vez mais consciente e ávido por serviços e produtos voltados para o seu perfil, e esse 

nicho vem aumentando constantemente, possibilitando diversas parcerias e 

empreendimentos. 

Aqui vamos falar de tranças, tendo em mente alguém que está começando e tem 

pouco recurso para investir, não é receita, são alguns pontos básicos para começar a 

trabalhar como trancista. 

A princípio não é necessário ter muito espaço, seja em salão, domicílio ou local 

público, a trancista está isenta de algumas obrigatoriedades, já que não utiliza produtos 

químicos. No entanto, o material deve ser bem cuidado, tudo deve estar em perfeito estado 

e higienizado para cada cliente, e a área de trabalho bem limpa e organizada. Certifique-se 

que tenha todo material necessário para realizar um bom trabalho. Procure estar bem 

apresentável e seja ética: nada de falar mal de outras profissionais ou de clientes!  

Entenda quem é o seu púbico-alvo, tenha 

lucidez quanto as suas metas e objetivos, faça 

planos e tenha disciplina, leve em consideração os 

riscos, evite desperdícios, mantenha o foco e 

aprenda com os erros e acertos, persista!  

É importante estipular horário: evite atrasos e 

cuide para que o trabalho só demore o tempo 

necessário, está aí a importância de praticar bastante, além de ganhar confiança no que 

faz. NUNCA ofereça um serviço que não pode fazer bem feito! Lembrando que a 

manutenção parcial e a retirada das tranças também é um serviço. 

Faça uma pesquisa de preço na área onde pretende atuar, converse com 

profissionais mais experientes, monte sua tabela e ajuste os valores sempre que achar 



A Arte Gerando Renda  Tranças e Turbantes 

6 

necessário, seja para descontos ou para aumentos. Tenha total controle de caixa para não 

acabar pagando para trabalhar. O ideal é dar o orçamento após analisar pessoalmente um 

cabelo, o que não costuma acontecer com frequência, por isso a importância de uma 

tabela detalhada. Comece com valores promocionais para atrair os primeiros clientes, 

depois busque meios de fidelizá-los. Use o bom senso, preço muito alto ou muito baixo 

afasta a clientela. Evite trabalho fiado, se optar por não receber em dinheiro, faça uma 

permuta. Valorize-se!  

Também é interessante oferecer produtos que tenham haver com as tranças, como 

anéis para cabelo, turbantes e touca de cetim. É possível vender produtos específicos para 

o cuidado com as tranças, como pomada e escovinha para baby hair, por exemplo, e 

produtos para beleza em geral, como maquiagem e bijuteria. Faça parcerias, revenda em 

consignação para começar, evitando prejuízos. O mesmo vale para serviços 

complementares como unhas e sobrancelhas.  

   

Procure se manter atualizada, fique de olho nas tendências e novidades, perceba as 

oportunidades, participe de eventos especializados, troque com outras profissionais, teste 

novos materiais e técnicas, estude sempre! E se puder, seja cliente de alguém que admira, 

é possível aprender muito com essa experiência.  

Domine as redes sociais! É preciso divulgar constantemente seu trabalho, abuse 

das ferramentas de marketing, faça boas fotos e vídeos, procure manter seguidores 

engajados, reflita sobre os feedbacks, esteja atenta aos desejos do seu público, capriche 

no cartão de visita, folder, ímãs, calendário etc. E o mais importante: SEJA VOCÊ O 

ESPELHO DO SEU TRABALHO! 

 

MATERIAL BÁSICO PARA COMEÇAR 

 

 Pentes e escovas para dividir e 

desembaraçar;  

 Prendedores de cabelo diversos;  

 Gel e pomada de alta fixação; 

 Borrifador de água; 

 Tesoura de ponta fina; 
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 Móvel de apoio, maleta, avental; 

 Espelho grande e pequeno; 

 Suporte para extensão (jumbo, 

kanekalon, linha encerada, lã, etc.);  

 Panelinha para ferver água;  

 Lastex e elásticos de silicone;  

 Descosturador ou lâmina;  

 Agulha de tapeçaria reta no 14 e de 

crochet braids;  

 Anéis, sutache, contas, miçangas, 

etc.; 

 Álcool 70º, desinfetante, 

antibactericida; 

 Papel toalha de banheiro. 

TIPOS DE TRANÇAS 

 

Atenção: a nomenclatura dos tipos de tranças pode variar conforme a localidade e 

período de tempo. Fiquem atentas e mantenham-se atualizadas. 

 

 Trança solta / box braid / braid 

 

Como o próprio nome já diz, são tranças soltas desde a raiz até a ponta. Podem ser 

feitas somente do cabelo natural ou juntamente com alguma extensão (jumbo, lã, etc.), 

mas usar uma extensão dá mais durabilidade ao look, assim como fazer tranças mais finas 

(até 3 meses de acordo com o tipo de cabelo). A quantidade de extensão vai depender do 

resultado que se quer obter e do material em si.  

As tranças podem ser bem fininhas ou super grossas, curtíssimas ou mega longas, 

depende do gosto e da condição do cabelo a ser trançado. Também é possível fazer 

divisões variadas, como quadrado, retângulo, triângulo, estrela, losango, escama de peixe, 

entre outras, é pura matemática. 

Para finalizar as pontas, pode-se amarrar com lastex, elásticos de silicone, queimar 

ou simplesmente deixar as pontas soltas (se a espessura permitir), dando um choque 

térmico com água quante ou passando pomada fixadora para que não soltem.  

 

 Twist 
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Partindo do mesmo princípio das box braids, os twists soltos também podem ser 

feitos somente com o cabelo da cliente ou com alguma extensão, mas são feitos a partir de 

duas mechas de cabelo ao invés de três, embora possa começar como uma trança e 

depois continuar como twist. No mais, será tratado como as tranças soltas em todos os 

demais quesitos: divisão, material, acabamento, espessura, cumprimento, durabilidade, 

cuidado...  

 

 Faux loc / fake loc / tererê 

 

O loc falso é temporário e removível, ao contrário do loc natural, e não é possível 

fazê-lo somente com o cabelo da cliente, já que na realidade o fake loc nada mais é do que 

“encapar” os fios de cabelo com alguma extensão, que podem variar de espessura e 

comprimento, assim como as tranças e os twists.  

Os cuidados são praticamente os mesmo das tranças soltas e twists, dando 

bastante atenção na hora de secar. A durabilidade vai depender do material usado, da 

técnica usada e do tipo de cabelo da cliente. No entanto, como nas tranças e twists, 

sugerimos não ultrapassar 3 meses. 

No caso de um ou poucos locs, recebe o apelido de tererê (no Rio de Janeiro), e 

geralmente é multicolorido podendo levar contas, penas, conchas, etc. 

 

 Trança raiz - nagô 
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Diferente do que vimos até aqui, a trança enraizada fica completamente rente à 

cabeça. Também pode ser feita somente com o cabelo natural, ou junto com alguma 

extensão. A finalização, quando solta, seguirá os mesmos princípios das box braids.  

A trança nagô tende a durar menos do que a solta (mais ou menos 1 mês), 

dependendo do tamanho e do tipo de cabelo da cliente. A espessura também pode variar 

da mais fininha até muito grossa, finalizando bem curta ou bem longa, com as pontas 

soltas ou amarradas. E assim como as tranças soltas, as mais finas duram mais tempo do 

que as tranças mais grossas. 

É possível criar diversos desenhos com esse tipo de trança, agregando valor ao 

trabalho. Além disso, a trança nagô também serve de base para perucas e algumas 

técnicas de alongamento como o interlace e o crochet braids.  

 

 Twist enraizado / flat twist 

 

O twist enraizado segue o mesmo princípio da trança raiz, mas ao invés de ser feito 

com três mechas de cabelo, é feito com duas, sempre torcendo e cruzando, do mesmo 

modo como se faz o twist solto, mas mantendo os fios rentes à cabeça.  

 

 Faux loc enraizado 

Para fazer o fake loc enraizado, simplesmente 

usamos uma agulha para “encapar” a trança nagô ou o flat 

twist. A agulha a ser usada vai depender do material 

usado, por exemplo, se for jumbo, pode ser uma agulha 
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mais fina, mas se for lã, obrigatoriamente precisa ser uma agulha mais grossa.  

A durabilidade e o cuidado serão praticamente os mesmos da trança nagô e do flat 

twist. 

 

 Tranças prontas / crochet braids 

 

Crochet braids é uma técnica de alongamento que serve para aplicar mechas de 

cabelo solto, tranças, twists e locs prontos. Para isso usamos uma agulha específica que 

vai passando por baixo ou por dentro das tranças enraizadas, depende do método que 

preferir, por isso é melhor não deixar as tranças muito justas na cabeça. O mais comum é 

aplicar nas tranças nagô, mas também é possível aplicar na raiz das tranças soltas e puxar 

com a mesma agulha as box braids para dentro das tranças “crochetadas” (que também 

não devem ser muito justas para facilitar a passagem da agulha).  

As tranças prontas podem ser reaproveitadas indefinidamente, vai depender do 

cuidado, por isso custam mais. Você pode fazer tranças, twists e locs prontos para vender, 

independente de realizar o serviço. 

 

 Divisão e acabamento 

A divisão deve ser feita de acordo com o trabalho a ser realizado, o formato da 

cabeça, o volume e o comprimento do cabelo da cliente. A divisão mais comum (topo, 

laterais, meio e nuca) não é absoluta, mas funciona como uma referência para dividir as 

mechas que serão trançadas intercaladamente para um melhor caimento e conforto da 

cliente.  

Lembrando que existem várias separações para tranças soltas e enraizadas, e cada 

uma delas vai influenciar essa etapa. Você pode usar gel ou pomada de alta fixação para 

dar um acabamento mais bonito e talvez até mais duradouro às divisões e ao trabalho 

como um todo. A quantidade de tranças vai depender da espessura desejada: para tranças 
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grossas serão necessárias divisões grandes e para tranças finas divisões pequenas, 

mantendo uma proporção equilibrada sem sobrecarregar o cabelo da cliente.  

Depois de pronto, se a cliente gostar, você pode incrementar o trabalho com fios 

coloridos, miçangas, anéis, etc. Por fim, se quiser, pode usar uma mousse ou spray 

fixador. Faça fotos e vídeos ao longo do processo e peça autorização de imagem para 

evitar problemas futuros. 

 

 Cuidados e higiene 

Se possível, antes de agendar um serviço, avalie pessoalmente o cabelo da cliente 

e tire todas as dúvidas que surgirem. No dia marcado, o ideal é que ela chegue com o 

cabelo limpo, seco, desembaraçado e sem produto (creme, óleo, pomada...), além disso, 

os fios precisam estar com pelo menos 6-7cm de comprimento, mais ou menos 3 dedos. 

A durabilidade do trabalho depende praticamente do tipo de cabelo da cliente e do 

penteado escolhido. Fios lisos ou alisados tendem a durar menos do que os crespos. No 

entanto, ter cuidado para dormir e para lavar pode contribuir para que o cabelo dure mais. 

Converse sempre sobre isso com sua clientela e procura aprender cada vez mais para 

prestar um atendimento cada vez melhor.  

No caso da trança raiz, uma escova de dente ajuda a higienizar entre as tranças. 

Atualmente há vários produtos para tranças no mercado, mas o uso de condicionador e 

finalizador é desnecessário, no entanto, é possível tratar a raiz com certos produtos, 

lembrando que cada caso é um caso. O mais importante é secar bem e JAMAIS dormir 

com o cabelo molhado.  

Na hora de dormir, uma boa sugestão é uma touca ou fronha de cetim.  

Retirar as tranças com cuidado no tempo adequado e dar o intervalo necessário 

entre um penteado e outro também vai colaborar muito para a saúde do cabelo. Esse é o 

momento de abusar daquela hidratação, reconstrução, revitalização e outros tratamentos. 

Fique de olho nas novidades e estude sempre!  

 

TURBANTES 

 

BREVE HISTÓRICO 

 



ESTÉTICA NEGRA: TRANÇAS E TURBANTES 

12 

 

Assim como as tranças, não se sabe ao certo a origem dos turbantes 

(do persa dulband, em turco tülbent), 

embora eles façam parte de várias 

culturas espalhadas pelo mundo. Seu 

uso tem registro desde 570 anos da era 

comum (antes do Islamismo) no 

Oriente.  

Muito comum na Índia, 

Bangladesh, Paquistão, Oriente Médio, Afeganistão, África Oriental, Sul da Ásia e 

proximidades, especialmente entre os homens. Historicamente, os turbantes também são 

cheios de significado, constituindo uma linguagem que pode comunicar idade, gênero, 

status social, estado civil, lugar de origem e outras especificidades, o que fica evidente nas 

palavras da escritora Odete Semedo (2006), da Guiné Bissau:  

 

Os panos falam através de suas cores! É preciso escutar as múltiplas falas dos 
panos: o grito dos panos pretos; os panos tingidos, de vozes cerimoniais que 
acalentam; os panos leves e de vozes frescas enfrentando o calor de dias quentes 
de África; os panos coloridos, feitos tapetes, que nas suas falas também coloridas 
cantam no caminhar dos pés das noivas; os panos sorriem matreiros balançando 
no gingar das ancas das moças; os lankon de vozes imponentes ditando a hora do 
enterro; a fala morna dos miadas, contando o peso do luto da mulher; vozes e falas 
alegres de bandêra di padida, de latrus e de Dom Fafe, cantando, nos ombros e 
nas cinturas das mulheres. Os panos simplesmente falam! (SEMEDO, 2006)  

 

No Ocidente, o turbante já era usado por mulheres francesas no século XVIII. Da 

mesma forma, foi tendência de moda na década de 1920, e nos anos de 1930, quando 

Paul Poiret inspirado pela cultura oriental introduziu o turbante na alta costura, levando 

muitas atrizes de Hollywood a popularizarem o 

acessório. Também foi adotado por muitas mulheres 

durante a 2ª Guerra. Nos anos 1960, os turbantes 

de estética africana são ressignificados pelos 

movimentos estadunidenses de orgulho negro, 

tornando-se mais um símbolo de resistência na luta 

antirracista e de afirmação da identidade preta.  

No Brasil, o uso de turbantes se deve, 

sobretudo, à criatividade de africanas, africanos e 

afrodescendentes que encontraram diversas 

maneiras de manter sua identidade cultural e sua própria sobrevivência ao longo dos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rsia
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_turca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bangladesh
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paquist%C3%A3o
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séculos. Nesse sentido, até hoje, as tradições de matriz africana têm sido verdadeiras 

guardiãs desse legado africano no Brasil, preservando o uso do turbante como linguagem 

e não como mero adorno.  

Assim como as tranças, os turbantes também passeiam pelo mundo fashion, 

geralmente através de tendências inspiradas em África e no Oriente. Por outro lado, o uso 

de turbantes está cada vez mais constante conforme a sociedade ganha mais consciência 

da sua verdadeira História, compreendendo o seu uso como símbolo de identidade e 

resistência.  

 

MERCADO E EMPREENDEDORISMO 

 

Até o fim do século XX, mais ou menos, o turbante estava vinculado apenas a 

determinados ciclos da moda, mas por conta dos diversos movimentos de valorização da 

cultura africana e afrodiaspórica e afirmação da negritude, surge um público mais 

consciente e interessado em serviços e produtos voltados para o seu perfil, possibilitando 

diversos tipos de empreendimentos, como temos visto.  

Geralmente, os negócios de turbantes estão relacionados com bijuterias e outros 

acessórios, mas não exclusivamente. Embora seu maior público seja a mulherada jovem, 

com certeza homens, crianças, pessoas mais velhas, etc. fazem parte da clientela direta 

ou indiretamente, daí a importância de compreender quem é o seu púbico-alvo. Lembrando 

que nos dirigimos aqui, especialmente, a alguém que está começando.  

Você pode confeccionar, customizar, revender e/ou amarrar turbantes, 

independentemente da sua escolha, encare com profissionalismo, pois cada uma delas vai 

demandar um conjunto de atitudes e recursos. Se você pretende confeccionar turbantes, 

então vai precisar de um local para armazenar, cortar e costurar os panos; para customizá-

los vai precisar mais ou menos do mesmo, depende do seu estilo, por exemplo, se for tingir 

e bordar, vai precisar de uma estrutura própria para isso; tenha bons fornecedores de 

turbantes se vai revender, negocie em consignação a princípio, atente para possíveis 

parcerias; as amarrações servem para divulgar o produto, mas se preferir apenas amarrar 

turbantes, criar um blog ou canal pode ser interessante. E mais uma vez, certifique-se de 

ter tudo que precisa para realizar qualquer uma dessas opções, planejamento é 

fundamental.  
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Procure analisar o mercado constantemente, converse com profissionais mais 

experientes, trace metas e objetivos realistas com prazos determinados, controle seus 

custos e o lucro, tenha disciplina, leve em consideração os riscos, evite desperdícios.  

Monte uma tabela base e ajuste os preços sempre que considerar necessário, 

comece com preços promocionais, e coloque em prática estratégias para fidelizar e atrair 

novos clientes sempre. Aprenda a identificar oportunidades, preste atenção às novidades e 

mantenha-se atualizada, participe de eventos especializados, dialogue com pessoas do 

ramo, estude e aprenda com os erros e os acertos, seja persistente! 

Divulgue o seu trabalho! Aprenda a lidar com a tecnologia e as ferramentas de 

marketing, construa uma identidade visual, além de manter uma network (rede profissional) 

consistente. Abuse das redes sociais, faça fotos e vídeos de qualidade, procure manter 

seus seguidores engajados, considere os feedbacks positivos e negativos. Lembre-se que 

você representa a sua marca. 

 

MATERIAL BÁSICO PARA COMEÇAR 

 

 Panos diversos 

 Fita métrica 

 Tesoura  

 Mesa de corte 

 Alfinete de costura e de segurança 

 Máquina de costura 

 Linhas e fios diversos 

 Agulhas de mão 

 Contas, paetês, franjas, galões, 

broches, etc. 

 Corantes, tintas, pincéis, carimbos, 

etc. 

 Local para estocar 

 Portfólio  

TECIDOS, MALHAS E ACABAMENTOS 

 

Tanto as malhas quanto os tecidos planos servem para fazer turbantes, a escolha 

por um ou por outro vai depender da qualidade de cada um e do tipo de amarração que se 

pretende fazer. Por exemplo, se você quer uma amarração bem estruturada, a melhor 

opção é um tecido encorpado; mas se quiser algo mais leve, com pouco volume, um tecido 

ou uma malha bem leve vai servir. 

As malhas quando cortadas não desmancham, portanto, não precisam de 

acabamento necessariamente. Por outro lado, os tecidos planos desfiam com certa 
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facilidade sem um acabamento, que pode ser uma bainha simples ou um galão, por 

exemplo.  

A melhor maneira de adquirir conhecimento sobre isso é experimentando, vá a lojas 

especializadas, tire dúvidas com especialistas, converse com costureiras experientes, faça 

testes em casa, não tenha medo de errar, faz parte de todo processo de aprendizagem. 

Além disso, também tem um vasto material teórico sobre o assunto. 

 

TIPOS DE AMARRAÇÕES 

 Faixas 

 

Vamos considerar faixa qualquer pano que tem proporções pequenas, algo entre 

70cm e 1,5m por 5cm de largura mais ou menos. Justamente pelo seu tamanho, as faixas 

permitem menos possibilidades de amarrações, no entanto, são fáceis de usar, pois não 

exigem muita habilidade, especialmente se já forem prontas para usar. 

Atualmente, tem grande força graças à tendência mãe / pai e filha / filho. 

O custo de fabricação costuma ser bastante baixo, podendo ser confeccionadas até 

mesmo com sobras de panos. 

 

 Torço 

 

Por uma questão de diferenciação, vamos dizer que o torço é o turbante 

propriamente dito, o “padrão”. É confeccionado com panos grandes para cobrir toda 

cabeça facilmente, possibilitando assim diversas amarrações. Uma boa medida de 

referência é 1,5m por 50cm, podendo variar para mais ou menos.  
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O torço também pode ser pronto para usar, quer dizer, sem a necessidade de 

amarrar, como uma espécie de touca, atraindo o interesse de quem tem pouca habilidade 

com as amarrações, mas quer aderir ao uso dos turbantes.  

 

 Lenço quadrado e bandana 

 

O lenço quadrado tornou-se um clássico, quanto maior a medida, mais 

possibilidades de amarrações. A proporção 80cm por 80cm é uma base de tamanho 

interessante para começar. 

A bandana é um lenço quadrado pequeno (geralmente em torno de 50cm por 50cm) 

com uma estampa característica (ver a primeira imagem). Também virou um clássico, e 

costuma ser bastante usada por roqueiros e motoqueiros tradicionalmente.  

 

 Amarrações além da cabeça 

 

Aqui as medidas precisam ser bem maiores, levando em consideração a 

possibilidade de envolver o corpo todo (lembrando que existem muitos tipos de corpos), 

criando saias, blusas, vestidos, calças, etc. Assim como os turbantes, quanto maior o 

pano, maior a variedade de amarrações, apesar de ser possível fazer um top com uma 

faixa e uma bolsa com uma bandana, por exemplo. 

Uma medida para referência pode ser a da saída de praia, mais conhecida entre nós 

como canga, que costuma ter 2m por 1,5m, mas se você trabalhar com proporções 

maiores, acaba abarcando um público muito maior.  
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POR FIM SEM ACABAR 

 

Este material não tem a intenção de ser um guia prático, mas contém um conjunto 

de referências que você pode usar para começar a trabalhar com tranças e/ou turbantes. 

Faça um exercício profundo de autoconhecimento, reflita criticamente e procure adaptar o 

que leu aqui à sua realidade. 

É importante lembrar que as informações contidas aqui não se esgotam, por isso é 

fundamental estudar sempre. 
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